
A növénytermesztési szempontból értéke-
sebb területek jó részén szűkös, árunövé-
nyekből és takarmánykultúrákból álló ve-
tésforgóval dolgoznak a termelők. Az ilyen 
vetésforgók elemei között gyakran több 
hónap is eltelik, és ezalatt a talaj fedetlen. 
Agronómiai szempontból is hasznosabb 
volna, ha egymást követnék a kultúrák, és 
ha változatos gyökértípusú növények dol-
goznák át a talajt. Ez szükségtelenné tenné 
a mély talajművelést, azonkívül a télen is 
jelen lévő növénytakaró megőrizné a téli 
nedvességet.

Kérődzőállomány tartása esetén mindig 
megfelelő mennyiségű takarmánynak kell 
rendelkezésre állnia. Az áttelelő kultúrák 
használata mennyiségi szempontból biz-
tonságot nyújt, így a minőségre koncentrál-
hatunk. A legfontosabb a könnyen emészt-
hető rostok jelenléte. Kérődzők takarmá-
nyozása esetében fontos a bendőmikrobák 
táplálása, amihez cellulózra és cukrokra van 
szükség, továbbá a takarmány energiatar-
talma és fehérjetartalma is lényeges. 

Rozs

A legelterjedtebb áttelelő kultúra. Egyszerű 
termeszteni, hektáronként átlagosan 15- 
20 tonna szilázst ad, és áprilisban lekerül, 
így utána – jó vízháztartású talajon – még 
biztonsággal termeszthető silókukorica. Nit-
rogénigénye 90-120 kilogramm hatóanyag 
hektáronként. Fontos, hogy a betakarítása-
kor még hasban legyen a kalász, mert így a 
rozsra jellemző jól emészthető, a bendőben 
hasznosuló rostok mellé általában 15-16 
százalékos fehérjetartalom társul. A rozs 
sok jó tulajdonságához sajnos gyors vénü-
lés társul: betakarítási ablaka 3-5 nap. Utána 

gyorsan veszít emészthetőségéből, és a fe-
hérjetartalma is leesik, akár 3-4 százalékkal. 
Ezt a gyors fehérjetartalom-vesztést átlagos 
terméseredménynél (6 t szárazanyag/ha) 
60-70 ezer forintos költséggel lehet kom-
penzálni szójával. A rozs másik gyenge pont-
ja, hogy korai betakarítása miatt aránylag kis 
szárazanyag-tartalommal szenázsolható, 
ezért az erjesztésére fokozottan figyelni kell.

Zsenge növény esetében kevés lignin 
van a sejtfalban. Az így betakarított növény 
sejtfalát a bendőmikrobák enzimei viszony-
lag könnyen feloldják, hozzáférhetővé téve 
a sejt belsejét a további lebontó folyamatok 
számára. A növény érésével párhuzamosan, 
ahogy vegetatív fázisa átmegy a generatív 
fázisba, megvastagszik a ligninréteg a sejt-
falban, amitől egyre nehezebben emészthe-
tővé válik a növény a bélbaktériumok szá-

mára. Ezért gazdaságossági szempontból 
nem a termés mennyisége a legfontosabb, 
inkább a beltartalomra és az emészthető-
ségre fektessük a hangsúlyt. Fogjuk fel úgy, 
hogy „zöld abrakot” termesztünk! Maxi-
mum akkora területet érdemes rozzsal be-
vetni, amekkorát 3 nap alatt biztonsággal le 
tud szenázsolni a gazdaság. Ráadásul minél 
előbb betakarítjuk a növényt, annál hama-
rabb jöhet utána a másodvetés. 

TRITIKÁLÉ

A rozsnál nagyobb biztonsággal termeszt-
hető áttelelő gabonaszilázs. Szélesebb be-
takarítási ablakkal rendelkezik és lassabban 
öregszik el. Jellemzően egy héttel később 
szilázsolható a rozsnál. Melegedő tavaszo-
kon könnyebben lehet nagy szárazanyag-
tartalmú, jól tartósítható szilázst készíteni 
belőle. Terméseredménye és beltartalma 
ilyenkor a rozséhoz hasonló, viszont ké-
sőbbi betakarításának az a következménye, 
hogy utána rövidebb tenyészidejű fajta 
választható kukoricából, vagy más nyári kul-
túrát kell választani, például cirkot, szudáni 
füvet vagy mohart.

GABoNA-PILLANGÓs KEVERÉK

A betakarítási ablak tovább növelhető és a 
minőségi takarmánytermesztés biztonsága 
fokozható, ha egykomponensű gabonakul-
túra helyett ilyen keveréket választunk. 

Az „őszi keverék” gabonáinak kivá-
lasztásánál fontos szempont, hogy nagy 
tömegtermelésén kívül támasztó növény is 
legyen a fő növény (tritikálé, búza, rozs vagy 
árpa).  Ezért fontos, hogy erős, kellően ma-
gas legyen a szára, mert a nagy mennyiségű 
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takarmányozás

Áttelelő takarmánykultúrák a gazdaságos 
szarvasmarha-takarmányozásért
Az elmúlt néhány év megváltoztatta az időjárásról alkotott képünket. Kiszámíthatatlanná vált  
a klíma, például a száraz időszakokat hirtelen lezúduló esők követik. Mit tehet a gazdálkodó,  
ha állatállománya biztonságos és gazdaságos takarmányozására törekszik? Az áttelelő  
takarmánykultúrák egyszerre javítják a vetésforgó hibáit és teremtenek biztonságos  
takarmányozásbázist. Sok állattartó régóta termeszt áttelelő takarmányt, például szenázsolni 
való rozst, tritikálét, őszi gabona-pillangós takarmánykeverékeket vagy egyéves olaszperjét. 
Cikkünkben ezek összehasonlításával szeretnénk segíteni a választásban, és bátorítani azokat, 
akik még nem indultak el ezen az úton. 

A rozs betakarítási ablaka 3-5 nap
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pillangósnövény tömegét is el kell bírnia, 
lehetőleg megdőlés nélkül. 

Azonkívül a termőhelyi viszonyokat is 
figyelembe kell venni. Homokosabb talajon 
inkább a rozs, kötöttebb talajon inkább a 
tritikálé javasolt. Fontos továbbá, hogy egyik 
faj se legyen domináns, általában együtt 
növekedjenek. A gabonafélék közül fontos 
megemlíteni az őszi zabot, ami beltartal-
mánál és jó talajfedő képességénél fogva 
fontos része lehet egy ilyen keveréknek, bár 
kisebb mennyiségben, hogy ne konkuráljon 
a pillangósokkal.

A pillangósvetőmag, tehát az áttelelő 
borsó vagy a bükköny mennyiségének meg-
határozásakor két veszélyforrásra kell tekin-
tettel lenni: arra, hogy fagy hatására a pil-
langósállomány megritkulhat, és arra, hogy 
túl nagy mennyiségű pillangós megdönti a 
növénykultúrát. Természetesen nagy meny-
nyiségű pillangós vetésekor még fontosabb 
a gabonák szárszilárdsága, és a kiválasztott 
pillangós „összekapaszkodó” jellege is, ami 
segít az állomány lábon tartásában.

Az ilyen keverékek vetőmagköltsége a 
pillangósok miatt magasabb, de ezt számos 
előnnyel ellensúlyozzák: jóval kisebb a nitro-
génigényük, a következő kultúra alá gazdag 
összetételű „gyökértrágyát” termelünk, és 
olcsón jutunk harmonikus összetételű ta-
karmányhoz. 

Azonkívül a gabona öregedését ellensú-
lyozza a pillangósok mennyiségének növe-
kedése, és a kalászhányás előtti fázistól a 
borsó virágzásáig hosszú idő áll rendelkezé-
sünkre szilázs készítésére, ami megkönnyíti 
a betakarítás szervezését. 

A borsó elvirágzásával a növény fehér-
jetartalma drasztikusan csökken. Ezért ha 
egyszerre törekszünk nagy termésmennyi-
ségre és jó beltartalomra, akkor érdemes a 
borsóvirágzás elején megkezdeni a betaka-
rítást. Az így készített őszikeverék-sze názs 
emészthető cellulózban és rostban gazdag 
lesz, valamint kedvező lesz a fehérje-ener-
gia aránya. Körülbelül 16 százalék lesz a 
takarmány fehérjetartalma. 

Jó gyomelnyomó képességük, a talajra 
kifejtett pozitív hatásuk és takarmányozási 
értékük folytán ezek a keverékek akár bio-
gazdaságok számára is megoldást jelent-
hetnek.

oLAszPERJE

Az áttelelő takarmánykultúrák közül ez a 
legintenzívebben termeszthető. Többször 
kaszálható, fiatalon betakarítva nagyon érté-
kes takarmány, ráadásul megfelelő tápanya-
gellátással nagy mennyiségű, 5-8 tonna 
szárazanyag/ha termést hoz. Nagy cukortar-
talmából adódóan nagy az energiatartalma, 
és nagy a fehérjetartalma is. Nagyon fontos, 
hogy leveles stádiumban takarítsuk be, mert 
hamar elöregszik, és akkor nagy mennyi-
ségű, de jóval kedvezőtlenebb beltartalmú 
szilázst kapnánk. A tehenek szívesen eszik, 
még a nyári hőstressz idején is megmenthe-
tő az étvágyuk olaszperjeszilázs bevetésével.

Az utóbbi években a legjobb beltartal-
mú – 20 százalékos nyersfehérje-tartalmú 
– olaszperjeszilázst előállító termelők 40- 
50 centiméteres magasságnál már kaszálták 
az olaszperjét, és sokszor fő kultúraként is 

megtartották, egymás után három kaszálást 
is készítve belőle. Az első kettőt szilázsként, 
a harmadikat szénaként hasznosították. Ezt 
a tejtermelésre kifejtett, igen pozitív hatása 
is indokolja. Az olaszperje növeli a tejter-
melést, és mivel a fehérjetartalma magas, 
használatával kiváltható a szójavásárlás. 

A tápanyagellátás nagymértékben befo-
lyásolja az emészthetőséget. Ha az olasz-
perjénél és a rozsnál spórolunk a nitrogén-
műtrágyával, akkor a spórolás mértékétől 
függően kisebb termésre számíthatunk, és 
a növény fehérjetartalma is kisebb lehet. 

Azok a gazdaságok, amelyek tejelőte-
hén-takarmányozásukat többféle szenázs-
kultúrára alapozzák, annak megfelelően ha-
tározzák meg az egyes kultúrák vetésterüle-
tét, hogy a takarmány optimális időben való 
betakarítása ne borítsa fel a betakarítási 
sorrendet. A jellemző sorrend a következő: 
rozs, az olaszperje első kaszálása, a lucerna 
első kaszálása, őszi gabona-pillangós ke-
verék, olaszperje, majd a lucerna második 
kaszálása. 

Az őszi vetésű áttelelő szilázskultúrák ki-
bővítik a hagyományosan silókukoricára és 
lucernára épülő takarmányozási rendszert, 
és a betakarítási időszak széthúzásával 
biztonságot adnak az időjárási viszonyok 
változása közepette. A takarmányok helyes 
megválasztásával, megfelelő tápanyagellá-
tással és idejében történő betakarítással az 
inputanyagok mennyisége csökkenthető, a 
tejtermelés gazdaságossága javítható. 

Aranyoss Éva
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takarmányozás

Olasz perje „zöld abrakhoz”, optimális 
betakarítási magasságban

Őszi keverék betakarítása


